
                        

 

Ata da Reunião da Comunidade Central-  Outubro (02/10/2017) 

Aos 2 (dois) dias do mês de outubro deu-se início à 7ª Reunião da Comunidade 

Central. Começou com a Adoração ao Santíssimo na Capela do Santíssimo da Catedral às 

19h15min e, posteriormente, os membros do Movimento se dirigiram ao Auditório da 

Catedral para que se iniciassem os aspectos práticos. A reunião contou com 23 membros 

do Movimento (Anexo 1). 

Primeiramente foi feita a leitura da Palavra de Vida do mês de outubro (Anexo 2). 

Dos assuntos em pauta o primeiro a ser tratado foi o Encontro de Formação. Será no 

dia 07/10, após a Palavra de Vida. O tema será Ansiedade e será ministrado pela Cláudia 

Xavier da Comunidade Maria do Sim. Cabe aos representantes incentivar a sua comunidade 

para participar do evento, não apenas para polens, mas para todos que se sentirem 

convidados, uma vez que é um assunto bem atual. Um pouco de luz acerca de uma 

dificuldade é sempre bom.   

 Depois falou-se sobre o Dia da Família. Foi feito convite a todos para que 

garantissem seu ingresso; a Família foi um tema muito discutido no EAP. O ingresso está 

no valor de R$10,00 (dez reais) e inclui o almoço e um refrigerante, crianças até 5 anos não 

pagam, também é importante lembrar que os ingressos são limitados e serão vendidos 

antecipadamente; será na APAER no dia 22/10. Contamos com a presença de todas as 

famílias. O Pe. Pedro acrescentou que o dia 22/10 é o dia mundial das missões. 

Posteriormente foi falado acerca da preparação para o Retiro de Adictos. As Equipes 

(Dirigentes e Oração e Serviço) já tiveram suas primeiras reuniões. Desde já se pede 

orações para o bom andamento do Retiro; também se pede por doações de alimentos para 

a casa, já foi explicado na Central anterior as razões das necessidades da Fazenda Santo 

Agostinho. 

Depois foi dada a palavra ao Miguel, da Comunidade Sagrado Coração de Jesus, que 

falou acerca do “Carreteiro do Miguel”, evento criado como Encontro dos Casais. A 



arrecadação do dinheiro do evento vai para o Retiro de Casais do ano de 2018. Será no 

Grêmio do H.U, às 12h, o valor do ingresso é de R$30,00 (trinta reais), a Comunidade está 

se organizando para que aumentem o número de lugares para 120 pessoas. 

Por fim foi feita a entrega e leitura do Mosquitinho que se reporta aos meses de: 

outubro, novembro e dezembro. (Anexo 3). 

Da leitura deste, surgiu a dúvida de como preparar o Natal Pólen, se a apresentação 

das ideias deveria ser feita na Comunidade Central. Ficou com conversado que na próxima 

Central, a Comunidade Apóstolos de Maria traria informações mais sólidas acerca do Natal 

Pólen, contudo, já se foi discutido sobre a Novena e a Comunidade vem com a ideia de que 

os jovens se reúnam em comunidade e façam a Novena, sendo que esta teria um 

fechamento no dia 16/12 onde terminaríamos a Novena juntos. Outra sugestão foi a de se 

pensar em o Pólen se envolver em outro apostolado no Natal, quem sabe algum apostolado 

da Catedral. 

Como encerramento foi feita uma oração final. 

Em Cristo, 

Mariana Martins (Secretária Geral do Movimento Pólen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

Lista de Presença Reunião da Comunidade Central- mês de outubro 

Nome Etapa/Representatividade 

1. Mariana Martins Renovação/ Secretária 

2. Rodrigo Guedes Vieira Casais/ Casal Assessor 

3. Aline Vitória do Nascimento Renovação/Eq. De Acolhida 

4. Renata Costa Heichsen Renovação/ Eq. De Formação 

5. Mônica Moraes Gayer Casais/ Deus Trindade 

6. Fernando Moré Opção/ Apóstolos de Maria 

7. Miguel Warken Casais/ Sagrado Coração de Jesus 

8. Valdirene Mattos e Silva Casais/ Maria do Sim 

9. Eduardo Mangrich Casais/ Mãe Peregrina 

10. Gabriel Xavier de Andrade Pinto Renovação/ Eq. De Síntese 

11. Carolina Xavier de Andrade Pinto Renovação/ Eq. De Canto 

12. Victória Duarte E. dos Santos Renovação/ Cruz Sagrada de S. Bento 

13. Julio Cesar da Rocha de Castro Casais/ Sagrada Família 

14. Alice Parisi Freitas Renovação/Eq. De Assessoria 

15. Amanda Buss Marchi Básico/ Sim de Maria 

16. Sandra L. Cravo Gaboardi Casais/ Espiritual Básico 

17. Matheus G. S. Lima Renovação/ Eq. De Assessoria 

18. Matias Boeing Eastman Renovação/ Eq. De Encenação 

19. David Niches Renovação/ Comunidade Divina Cruz 

20. Carlos M. Eastman Casais/ Espiritual Básico 

21. Sandro G. Martins Casais/ Salve Rainha 

22. Pe. Pedro A. Martental  Diretor Espiritual 

23. Heloisa Araujo Medeiros Renovação/ Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 – Palavra de Vida 

 “Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

Jesus estava voltando para o Céu. Marcou com os 12 Apóstolos um encontro de despedida. 
Indicou uma montanha na Galileia para esse encontro. Este lugar ficou conhecido como o 
Monte das Ascensão. No dia marcado Jesus chegou. Jesus Ressuscitado. “Quando os 
Apóstolos o viram chegando, prostraram-se; mas, alguns tiveram dúvidas. Jesus se 
aproximou deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no Céu e na terra. Ide, pois fazer 
discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os 
dias, até o fim dos tempos” (Mt 28, 16-20). Um dos 12 não veio; havia se excluído da 
Comunidade dos Apóstolos. Jesus não pôde mais contar com ele para a Missão de 
evangelizar e fazer discípulos entre todas as nações. Judas Iscariote havia traído Jesus. 
Tirou Jesus da sua vida e perdeu a alegria, a paz, a esperança e o sentido da vida. 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

Jesus estava ali confiando nos onze que seriam, quarenta dias depois, fortificados pelo 
Divino Espírito Santo (Atos 2,11-13). “Apontou para o horizonte aberto em todas as direções 
do mundo e confiou-lhes a continuidade da missão de anunciar a Boa Nova da Salvação da 
humanidade.” 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

Mais uma vez estamos no mês de outubro indicado pelo Papa Pio XI, para ser um tempo 
forte de conscientização missionária de todos os membros da Igreja. Os cristãos, em todo o 
mundo, tem a missão recebida no seu Batismo de ser “sal da terra” e “luz do mundo”. (Mt 5, 
13-16) 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

Na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões que neste ano é o dia 22 
de outubro afirma que “a missão está no coração da fé cristã”. A Igreja é, por sua natureza, 
missionária; se assim não for, deixa de ser a Igreja de Cristo; não passando de uma 
associação, entre muitas outras, que rapidamente veria exaurir-se a sua finalidade e 
desapareceria”. (Mensagem Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões) 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

“A missão da Igreja, destinada a todas as pessoas de boa vontade, funda-se sobre o poder 
transformador do Evangelho. Este é a Boa Nova portadora de uma alegria contagiante, 
porque contém e oferece uma vida nova: a vida de Cristo ressuscitado, o qual, comunicando 
o seu Espírito vivificador, torna-se para nós Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 14, 6). 
(Mensagem Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões) 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 
“A missão da Igreja não é propagação de uma ideologia religiosa, nem mesmo a proposta 
de uma ética sublime. No mundo, há muitos movimentos capazes de apresentar ideais 
elevados ou expressões éticas notáveis. Diversamente, pela missão da Igreja, é Jesus Cristo 
que continua a evangelizar e agir; e, por isso, ela representa o kairós, o tempo propício da 
salvação na história…” (Mensagem Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões) 



“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

“Lembremo-nos sempre de que, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma 
grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que da vida a um 
novo horizonte e, dessa forma, o rumo decisivo” (Bento XVI, Encíclica Deus caritas est, 1). 
O Evangelho é uma Pessoa que continuamente se oferece e se acolhe com fé humilde e 
operosa, continuamente convida a partilhar a sua vida por uma participação efetiva no seu 
mistério pascal de morte e ressurreição”. (Mensagem Papa Francisco para o Dia Mundial 
das Missões) 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

“Os Jovens são a esperança da missão. A pessoa de Jesus e a Boa Nova proclamada por 
Ele continuam a fascinar muitos jovens. Estes buscam percursos onde possam concretizar 
a coragem e os ímpetos do coração ao serviço da humanidade”. (Mensagem Papa Francisco 
para o Dia Mundial das Missões) 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 

“Queridos irmãos e irmãs, façamos missão inspirando-nos em Maria, Mãe da evangelização. 
Movida pelo Espírito, Ela acolheu o Verbo da vida na profundidade da sua fé humilde”. 
(Mensagem Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões) 

“Ide fazer discípulos entre todas as nações (Mt 28,19) ” 
  

Pe. Pedro Adolino Martendal 

Diretor Espiritual 

  

Oração do Mês Missionário 

Deus de misericórdia, que enviaste o Teu Filho 

Jesus Cristo e nos sustentas com a força do 

Espírito Santo, ensina-nos a caminhar juntos 

e, a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, 

na celebração dos 300 anos do encontro da imagem, 

sejamos, em toda a parte, testemunhas proféticas 

da alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. 

Amém. 

 

 



ANEXO 3 

 

Calendário Pólen 
Outubro 

02- Reunião Central – Adoração  
07- Missa Mensal 
07- Encontro de Formação 
14- Missa Jovem 
21- Missa Jovem 
22- Dia da Família 
27, 28 e 29- Retiro de Adictos 
28- Missa Jovem 
29- Missa no Asilo 

Novembro 
04- Missa Mensal 
06- Reunião Central – Adoração 
11-Missa Jovem 
18- Missa Jovem 
25- Missa Jovem 

Dezembro 
01- Conselho Geral – Adoração 
02- Missa Mensal 
04- Conselho Geral 
09- Missa Jovem 
16- Missa Jovem 
16- Natal Pólen 
30- Missa Jovem 
31- Missa no Asilo 

 


